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BM-TEST - prothetische simulator voor testen lusversterkerNederlands
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1 - Productpresentatie

2 - Componenten

Hoofdtelefoon

Volumeregelknop

LED

Gehoorlusluisteraar

Opmerking: De BM-TEST is geen magnetisch-veldmeter en staat geen inbedrijfstelling volgens 
EN60118-4 toe.

De oortelefoon voor magnetische lus is een compact apparaat waarmee mensen zonder 
gehoorapparaten naar een gehoorlussysteem kunnen luisteren alsof ze een gehoorapparaat in 
de stand "T" dragen.
Deze kan worden gebruikt voor:

 - Controleren van de geluidsbron van een magnetisch lus
 - Toerusten van een persoon die slechthorend is, maar die geen gehoorapparaat heeft
 - Toerusten van een person met gehoorverlies waarvan de prothese geen stand "T" heeft.
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3 - Bediening

De gehoorlusluisteraar werkt op twee AAA alkalinebatterijen.

1. Plaats de hoofdtelefoon over uw oren en stel hem af om comfortabel te kunnen luisteren.

2. Houd de gehoorlusluisteraar verticaal en op hoofdhoogte, om de positie van een gehoorapparaat 
na te bootsen.

3. Schakel het apparaat in door de volumeregelaar iets naar rechts te draaien, totdat een 
comfortabel luistergeluid wordt verkregen. Draai de knop in de tegenovergestelde richting 
om indien nodig het volume te verlagen.

4. Als de led niet oplicht, controleer dan dat de batterijen werken en juist zijn geplaatst, zoals 
in het batterijvak wordt aangegeven.

5. Als de led oplicht, maar u geen geluid kunt horen, vraag dan een collega of gebruiker om in de 
microfoon van het lussysteem te spreken of test de ingangsbron of het geluid is aangesloten. 
Controleer de ontvangst van de gehoorlusluisteraar opnieuw.

6. Als u klaar bent met het gebruik van de headset, draai dan de volumeknop naar links, totdat 
de led uitgaat.

Belangrijk

Schakel het apparaat altijd uit als het niet in gebruik is, om de levensduur te verlengen.

Houd de gehoorlusluisteraar altijd op oorhoogte en rechtop als u naar een lussysteem luistert, 
om de best mogelijke prestaties te verzekeren.



4 - Onderhoud

Voer regelmatig de volgende handelingen uit, om de levensduur van het product te verlengen:

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek of geschikte reinigingsdoekjes. Gebruik geen 
reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen en voorkom dat er allerlei soorten vloeistoffen 
in de gehoorlusluisteraar terechtkomen.

Schakel de headset uit als deze niet in gebruik is.

5 - Probleemoplossing

Symptoom Mogelijke storing Handeling

Aan/uit-led licht niet op.
1. De batterijen zijn leeg

2. Er is een interne storing

1. Vervang de batterijen door nieuwe 
(AAA alkaline)

2. Neem contact op met de dealer

Fluit hard door de lus Interferenties

Er bevindt zich aan de bovenkant 
van het batterijvak van het apparaat 
een schakelaar voor een ruisfilter, die 
bereikbaar is door de batterijen te 
verwijderen. Beweeg de schakelaar 
naar rechts om dit in te schakelen.

Er wordt in de 
gehoorlusluisteraar geen 
lusgeluid gehoord.

1. Geluid is niet luid genoeg. 

2. De oortelefoon bevindt zich 
niet op een gepaste afstand 
om naar de lus te kunnen 
luisteren.

3. De magnetisch lus werkt niet.

4. De hoofdtelefoon heeft een 
probleem.

5. Interne storing.

1. Verhoog het volume.

2. Breng de gehoorlusluisteraar 
dichterbij de lus. 

3. Gebruik een andere 
gehoorlusluisteraar of een ander 
luistersysteem (indien mogelijk) 
om te verzekeren dat de lus werkt. 
Als er geen geluid uit de lus komt, 
neem dan contact op met de 
dealer.

4. Vervang de hoofdtelefoon.

5. Volg stap 3. Als het geluid met een 
ander apparaat wordt gehoord, 
neem dan contact op met de dealer 
om de gehoorlusluisteraar om te 
wisselen.



Omdat AUDIOPHONY® uiterste zorg aan haar producten besteed, om te verzekeren dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn 
onze producten onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen de technische specificaties en de 
fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties. 
Zorg ervoor dat u het laatste nieuws en updates over AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony.com
AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC SAS - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKRIJK 


